
 

INFO 12 

                                                                                                   14 juli 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 14 juli  Uitzwaaien groep 8  Alle groepen en buiten 

ouders van groep 8 om 

11.00 u 

Vrijdag 16 juli  Laatste schooldag Groepen 1 t/m 7 alle 

leerlingen om 12.00 u 

uit! 

Maandag 30 augustus Eerste schooldag Alle groepen, start om 

8.30 u 

Vrijdag 3 september Koffieochtend voor de 

ouders 

Voor alle ouders, op het 

schoolplein buiten  

Maandag 6 september 

en woensdag 8 

september 

Startgesprekken Alle ouders en kinderen 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

 Corona update 

 Schoolreisje verslag van leerlingen 

 Geslaagd schoolreisje voor onder- en bovenbouw 

 Studiedag van woensdag 30 juni 

 Eindfeest 

 Oproep oudervereniging 

 Koffieochtend vrijdag 3 september 8.30 u op schoolplein  

 Startgesprekken 

 Studiedagen schooljaar 2021- 2022 

 Ouders bedankt! 

 Fijne zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 



Corona update                                               

De laatste periode van de meivakantie tot de zomer hebben alle groepen weer 

fysiek les kunnen krijgen op school. Veel leuke activiteiten zoals het schoolreisje 

en het kamp van groep 8 is gewoon doorgegaan. Daar zijn we uiteraard erg blij 

mee. Ook is er geen verplichting meer bij de volwassenen en de leerlingen van 

de groepen 7 en 8 om een mondkapje te dragen. De basisregels zoals, 

regelmatig goed je handen wassen, 1,5 m afstand houden van elkaar onder de 

volwassenen en thuisblijven bij klachten en je laten testen, zijn wel nog steeds 

van kracht.  

Zoals het er nu naar uit ziet zal er voor de opening van de scholen (maandag 30 

augustus) weer nieuwe richtlijnen komen vanuit de rijksoverheid. Wat de nieuwe 

richtlijnen zullen zijn hangt af van de ontwikkeling van het Corona virus. Op dit 

moment nemen de besmettingen helaas weer toe. We houden op dit moment 

nog de maatregelen vast zoals die nu gelden. Ouders komen niet de school in, 

tenzij ze hiervoor uitgenodigd zijn en halen hun kind op bij het hek, buiten het 

schoolplein. Ook buiten houden ouders 1,5 meter afstand van elkaar.            

 

Schoolreisje verslag van twee leerlingen uit groep 7  

Het schoolreisje in de Efteling 

We gaan naar de bus en groep 5 en 6 gaan ook mee. Na anderhalf uur komen 

we in de Efteling aan. We werden in 3 groepen gedeeld. Iedere groep ging zijn 

gang. De juffrouw ging langs alle groepjes en de kinderen mochten zelf kiezen in 

welke attractie ze wouden behalve de Python en de Baron. Er waren hele lange 

wachtrijen dus bijna niemand ging in de Baron of Python omdat die de langste 

wachttijden hadden. Om half 5 gingen we verzamelen en je mocht nog in de villa 

volta. Daarna kregen we een verrassing en dat was een ijsje. Daarna maakte de 

juf een foto. Toen gingen we richting de bus. We gingen de buschauffeur 

zoeken. We stapten in de bus en toen weer anderhalf uur terug met een andere 

bus en buschauffeur en met radio. Lekker gezongen en geslapen (de meeste 

dan). Toen we aankwamen stonden onze ouders op ons te wachten. We 

mochten toen gelijk naar huis. 

Groetjes, Daninyo en Michiel 



Geslaagd schoolreisje voor onder- en bovenbouw 

 

Dinsdag 29 juni was het dan zover; schoolreisje. De onderbouw vertrok in 2 

bussen naar Linnaeushof, Europa’s grootste speeltuin. Hoewel de dag 

regenachtig begon en het even spannend was of de regen zou aanhouden, was 

het in Bennebroek gelukkig (bijna) de hele dag droog. De kleuters en kinderen 

uit groep 3 en 4 genoten volop. De trampolines, treinritjes en vooral de hoge 

glijbaan vielen erg in de smaak. Sommige keken hun ogen uit en renden van het 

ene speeltoestel naar het andere. De begeleidende ouders konden gelukkig door 

de rode Schoolhuys shirts de kinderen uit het eigen groepje goed herkennen. In 

de middag kregen alle kinderen nog een heerlijk waterijsje en daarna was het 

tijd om weer te gaan.  Het was een zeer geslaagde dag! 

 

Nat pak 

Terwijl de ouderbouw af en toe een buitje trotseerde in Zuid-Holland scheen 

onder de rivieren in Kaatsheuvel volop de zon. Met een temperatuur van rond de 

25 graden was het heerlijk toeven in de Efteling. De super spannende achtbanen 

Max & Moritz, Joris en de Draak, Baron en de Python werden getrotseerd door 

de leerlingen van groep 5, 6 en 7. Maar natuurlijk werd ook een bezoekje 

gebracht aan Droomvlucht, Symbolica en Carnaval Festival. Sommige haalden 

een nat pak na een tochtje in de Piranha, maar met de temperaturen die dag 

was dat geen probleem. Ook de bovenbouw leerlingen kregen een heerlijk 

waterijsje. Tegen 17.00 uur moesten sommige groepjes even een sprintje 

trekken om de bus terug nog te halen. Gelukkig lukte dat iedereen en 

arriveerden de vermoeide, maar blije leerlingen en begeleiders om 18.15 uur 

weer op de Wolvenakker. De Oudervereniging en leerkrachten zijn blij dat 

ondanks het bijzondere jaar een mooi schoolreisje georganiseerd kon worden. 

Veel dank aan iedereen die deze geslaagde dag mogelijk heeft gemaakt! 

 

 

 



Studiedag van woensdag 30 juni                      

Woensdag 30 juni was de laatste studiedag van het team. We hebben die dag 

besteed aan het maken van de analyse, het schrijven van het plan van aanpak 

voor volgend schooljaar en de overdracht naar de volgende leerkracht. Voor het 

maken van de analyse van de resultaten van de leerlingen gebruiken we 

Leeruniek.  

In de ochtend hebben we online instructie gekregen van Leeruniek hoe je een 

goede analyse maakt. Dat gebeurt op de volgende manier: 

De Cito-analyse is een onderdeel van cyclisch werken. Leeruniek heeft daar de 

READ-cyclus voor ontwikkeld: 
 

 Resultaten 

 Evaluatie 

 Aanpassingen 

 Doen 

De resultaten als vertrekpunt vertellen je wat het huidige niveau van de leerling is. 

Bij de evaluatie kijk je wat de groei is geweest en in welke context de leerling hier 

is gekomen. Hierdoor ontstaat begrip, die nodig is om te bepalen welke 

aanpassingen er nodig zijn in de vervolgaanpak. Alles staat in dienst om de 

leerling beter te begrijpen en te bepalen wat je de komende periode gaat doen! 

 

Eindfeest 

Vrijdag 9 juli was het feest op school voor alle leerlingen. De kinderen konden 

aan de slag met veel verschillende sport- en spelmaterialen. Er werden angsten 

overwonnen, uitdagingen aangegaan en vooral heel plezier beleefd. Fietsen op 

een BMX fiets, kangoeroe jumpen en kruisboogschieten zijn geen alledaagse 

bezigheden, maar ging sommige leerlingen ontzettend goed af.  



 

Een speciale goochelaar bracht een glimlach, verbazing en ontzag op de 

gezichten van de geboeid kijkende leerlingen. Met ondersteuning van Kids 

Lodge, leerkrachten en diverse hulpouders werd de een na laatste vrijdag voor 

de zomervakantie een echte feestdag! 

    

Oproep oudervereniging 

De oudervereniging van ’t Schoolhuys kan altijd versterking gebruiken. Wil je 

graag betrokken zijn bij de diverse activiteiten die op school georganiseerd 

worden? Vind je het leuk om in een commissie mee te denken en je handen uit 

de mouwen te steken? Dan zijn we op zoek naar jou! Wil je vrijblijvend wat 

meer weten over wat de Oudervereniging zoal doet, neem dan contact op. Stuur 

naar ov@schoolhuys.nl een e-mail. Namens alle OV-leden, een fijne 

zomervakantie! 

Koffie ochtend voor alle ouders op vrijdag 3 september  

Op vrijdag 3 september, meteen in de eerste week na de zomervakantie willen 

we alle ouders van harte uitnodigen voor een kopje koffie of thee. Meteen om 

8.30 u staat de koffie of thee klaar. Ouders hebben dan de gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten. We gaan er van uit dat het mooi weer is en we buiten op 

het schoolplein elkaar kunnen zien en spreken.     

Startgesprekken                                     

In de vorige INFO zijn de startgesprekken al aangekondigd, maar is er per 

ongeluk een verkeerde datum vermeld. De startgesprekken zullen plaatsvinden 

op maandag 6 en woensdag 8 september. Houd er s.v.p. alvast rekening 

mee in jullie agenda! 

mailto:ov@schoolhuys.nl


Studiedagen schooljaar 2021 2022 

Aankomend schooljaar hebben we op 't Schoolhuys 4 studiedagen gepland 

staan. Zet het s.v.p. in je agenda. Alle kinderen van alle groepen hebben deze 

dagen vrij:  

Vrijdag 1 oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021  

Woensdag 9 februari 2022  

Woensdag 15 juni 2022 

 

Ouders bedankt!  

 

Via deze weg willen wij als team alle ouders heel hartelijk bedanken voor jullie 

inzet voor dit toch weer bijzondere schooljaar! Ook dit schooljaar hebben jullie 

met regelmaat jullie kind en/of kinderen ondersteuning gegeven tijdens het 

online lesgeven. We hebben veel respect voor alle ouders, want het vraagt veel 

van jullie naast vaak een eigen baan. Ook op andere momenten hebben veel 

ouders ons tijdens allerlei activiteiten zoals schoolreisje, kamp groep 8 en het 

Schoolhuysfeest geholpen. Alle gezinnen krijgen deze week een leuk cadeautje 

voor het hele gezin als blijk van waardering!    

Fijne zomervakantie! 

In de bijlage vindt u de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. Deze is ook te 

vinden op onze website. 

Op de jaarplanning staan voor het hele jaar alle activiteiten op. Wij adviseren u 

daarnaast ook altijd de Social Schools app te raadplegen zodat u niets hoeft te 

missen.  

Dan rest mij nog om, namens het hele team, jullie een heerlijke ontspannen en 

zonnige zomervakantie toe te wensen. Hopelijk kunnen alle geplande vakanties 

doorgaan of is er een goed alternatief, zodat we elkaar, uitgerust op maandag 

30 augustus weer terugzien!!   

 

Zonnige groet,  

Tamara Schlick 


